
 2018קולות קוראים 

 אמנת שותפות ויחסי גומלין

 (מודל א') מקום עבודה מקדם בריאותכ יהיישובפעוטון הקול קורא בנושא  - אגף יעוץ וטיפול

 

 מקומות עבודה בריאים ומקדמי בריאות בקהילהכפעוטונים 

, להמשיך ולקדם את נושא תחום הבריאות בקרב 2018לה למטרה בשנת יחידת הבריאות במועצה שמה 

שותפות עם מחלקת הגיל הרך, נבחרו הפעוטונים בישובים כמקומות בהעובדים בקהילה. כחלק ממגמה זו ו

עבודה בריאים. רכזי החינוך, מנהלות הפעוטונים וההורים הינם הקהל המשפיע ביותר בתחום החינוך 

חנו מאמינים שיצירת שינוי בריא באורח החיים הפרטי והמשפחתי ובמקומות והבריאות במשפחה. אנ

 העבודה יעודד הטמעה  ויאפשר שינוי בבריאות העובדות והעובדים ובמעגלים הסובבים אותם. 

 בקרב הצוות  והילדיםבריאות  מקדםמקום עבודה להפיכת הפעוטון : מטרת התמיכה

 

 : יעדים

 והעובדים כחלק ממהות הארגון.קידום בריאות העובדות  .א

 קידום של בריאות הפעוטות והפעוטים. .ב

 ביסוס רשת אזורית של פעוטונים כמקומות עבודה בריאים התורמים לבריאות כלל התושבים. .ג

 

 : תהליך היישום

מחלקת הגיל הרך, יחידת הבריאות, המחלקה לקידום  -אגף חינוך ,יצירת שותפות עם יישובי המועצה

  .הבריאות נפת צפתבריאות משרד 

 

 ::הבאיםם על הישוב המגיש לעמוד בתנאי

 .תוכנית הכשרה לאורח חיים בריא בגיל הרך לרכזי חינוך ומנהלות הפעוטונים 

 .בניית שאלון לאורחות חיים בריאים לצוות הפעוטון 

 .ניתוח ממצאי השאלון ובניית תוכנית לאורח חיים בריא לעובדי הפעוטון 

 לקדם את תהליך השינוי בקרב העובדים הילדים וקהילת הפעוטון. הגדרת שותפים שיסייעו 

 .פירוט תכנית פעולה להשגת היעדים שייבחרו 

 .בניית תוכנית על פי הממצאים 

  .קביעת מדדי הערכה להצלחת התוכנית 

 .ליווי הצוותים על ידי אנשי מקצוע 

 .תיאום פגישה לחשיבה, תכנון ובניית הפעילות 

 

 :  תנאי התמיכה

 קורא זה מיועד לישובים המעוניינים לקדם את בריאות עובדיהם ויבנו צוות מלווה לתוכנית.קול  .1

רכזת חינוך או מנהלת הפעוטון עברה השתלמות בתכנית ההכשרה לאורח חיים בריא בשיתוף משרד  .2

  הבריאות.

מסך   %50 -מ יפחת  שלא  נגדי  תקציב  להעמיד   ועל הישוב   ₪  1,000 של  לסכום   עד תהיה  המועצה   תמיכת .3

 הפניות. ולהיקף  שתוגש  לתכנית  בהתאם  ייקבע  התמיכה  הפעילות. גובה  
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