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  בריאות  קוטפים כוכבי                                         

 תכנית העם                                                      

 

 
 

 כל אחד מצליח'  –כל אחד יכול  '
                                 

 בתי ספר ב בריאותהקידום שנתית לתכנית  
 

 
 

 
 

  

 

 תכנית ייחודית פיתחההציבור   האגודה לבריאות 

 'נאמני בריאות'

אשר תוביל להגברת  ,בקרב ילדים ובני נוער חיובי דימוי עצמי בנייה וחיזוק  מטרתה העיקרית של התכנית הינה

 לעודד קיום אורח חיים בריאו , ליזוםהיכולת לקחת אחריותשיפור לו ,סביבתיתהאישית וה ,המודעות הבריאותית

 דרכי פעולה: 3מתבססת על נית התכ .ומקיים

 

  קבוצה נבחרת של תלמידים  :וסביבה נאמני בריאותהכשרת  .1

לאורך השנה עם צוות   פעמים 7מהשכבות הבוגרות הנפגשת 

ים הנאמנים מקבל ,ומעצים. באופן חוויתי המומחים של האגודה

, הרפיה ,דימוי עצמי כגון: הכשרה מקצועית בנושאי בריאות 

, ארגונומיה ,פעילות גופנית, נבונה ונהתז, צרכנות נבונה

במהלך . ועוד השפעת המדיהשינה וגדילה, היגיינה אישית, 

שיסייעו להם בתפקידם כסוכני  ההכשרה יוצרים הנאמנים כלים 

הטמעת אורח  ל ו התלמידיםלהעברת התכנית לשאר  ישמשושינוי ו 

  בקהילה.ומקיים   חיים בריא

 

וחיזוק הדימוי   תוך העברת מסרים של העצמה אישית רגול הרפייה תיבדרכים שונות: העצמת תלמידים  .2

   העצמי, למידת עמיתים, הובלת תהליכים בית ספריים וקהילתיים.
 

וקיימות בריאות י לשלב נושא מטרהה מאפשרת שינוי.שתהווה בסיס לקיום סביבה  קהילתיתיצירת מעורבות  .3

  .יכולת השפעה על סביבתובומקיימים  על מנת לאפשר לתלמיד לסגל לעצמו הרגלי חיים בריאים

 מודל חברתי, המדגיש את פיתוח הפרט, שמירה על איכות חייו ועל בריאותו.  מהווה מקדם בריאות בית ספר    

 להכרהכות ולזעל פי מדדי ההערכה  ת בריאותכמסגרת מקדמ לפעול בית ספרנסייע ל ""נאמני בריאותבאמצעות תכנית  
 

 (והקריטריונים לקבלת כוכבים מצורף קול קורא)  משרד החינוךשל            כוכבי הבריאות במדרג   מקדם בריאותכבית ספר  
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בריאות מטעם  מקדמתשל  שוטףבליווי מקצועי ומטעם בית הספר  מורה מלווההתכנית פועלת בהנחיית  •

רעיונות  , חומרי רקע מקצועיים, מצגות, חומרי הדרכה מקבלת המורה. לבריאות הציבור האגודה

 . דואר אלקטרוני, פקס ופוןטללתלמידים ותמיכה רצופה באמצעות  דפי הפעלה, לפעילות
 

בתוך בית הספר   בתכנון וביצוע פעילויות הקשורות לבריאותמסייעת לאורך כל השנה  מקדמת הבריאות

הפסקה פעילה, ביצוע סקרים   , ימי שיא,ואיכות סביבה , שבוע בריאות )קירות מדברים ומחוצה לו 

 הנהלה הבית ספרית.ועוד( ונמצאת  בקשר רצוף עם המורה המלווה את התוכנית ועם ה

 

הפעילות   לצורך תכנון ועדות היגויבמהלך התכנית מתקיימות  •

ובחירת נושאים תוכן מרכזיים מהרשימה  התוהערכ השנתית

יקחו חלק בעלי  ישבועדות אלו שלנו . השאיפה המצורפת

תפקידים מתוך בית הספר )הנהלה, מורים והמורה המלווה  

הרשות המקומית, נציג   יאת התכנית( ומחוצה לו )הורים, נציג 

 איכות הסביבהומשרד ל משרד החינוך, נציג משרד הבריאות

   וכדומה(.

הרב מקצועי  ( עם צוות סדנאות/הרצאותשותפים לתוכנית וערכיה באמצעות מפגשים ) המורים וההורים •

בתהליך קידום אורח חיים  להם כלים יישומיים ולשתפם  לתת על מנת האגודה לבריאות הציבורשל 

  ם.נאמניהבקהילה הבית ספרית, תוך מתן תמיכה ועידוד לעשייה הענפה של  ומקיים א ברי

 ניתן ללוות את התכנית בהערכה מובנת 

 הערכת הידע, העמדות וההתנהגות של נאמני הבריאות והתלמידים בכיתות היעד. –ובסוף השנה בתחילת  •

 הערכת שביעות רצון המשתתפים בתכנית. –בסוף השנה  •

 

 

 

 

 

    לאורך השנה בתהליך ההסמכה כבית ספר מקדם בריאות,                                ספרהבית מקצועי של ליווי  

 מטעם האגודה לבריאות הציבור. מקדמת בריאותע"י 

 יום שיא הכנה לו/או  הוריםאו /רצאות למורים והועדות היגוי/ שנתיים עם נאמני בריאות/ מפגשים 

 ש'  10,000נית לתוכ  עלות שנתית 

 תן לקבל סבסוד חלקי לעלות השנתית. ני במקרים מיוחדים  

 

 ה,נשמח לשיתוף פעול

 מרינה מאיר 
 ,ארצית תחום בריאות וסביבהמנהלת 
 האגודה לבריאות הציבור 

 

 ,אנו מאמינים

 לתת אמון ביכולתם ליצור ולחולל  לתלמידים תסייעכי בניית תפישה עצמית חיובית 
 ולהגיע להישגים   , ומאושרים יותר  ים, בריאלהיות שלמים  מפנה חיובי בסביבתם,         
 כך יהפכו למבוגרים בעלי תחושת ערך עצמי גבוה  . גבוהים בתחומי החיים השונים 

 בחברה. ויוצר ויהוו חלק חיובי  


