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האמנה לקידום החינוך לבריאות – טיוטה
אנו ,חברים ועמיתים בצוות הבינמגזרי לקידום הבריאות במערכת החינוך ,המייצגים נקודות מבט
מגוונות– מטה משרד החינוך ,מנהלי בתי ספר ,מנהלות גני ילדים ,מורים ,הורים ,רשויות מקומיות,
מנהלי עמותות ,מנהלי קרנות ותאגידים עסקיים – מבקשים לקדם את החינוך לבריאות באמצעות
הסכמה על עקרונות עבודה משותפים ומערך של שיתופי פעולה בינמגזריים ,עבור עובדי ההוראה וכלל
מערכת החינוך.
מתוך כוונה לקדם את הבריאות במערכת החינוך ,אנו מצהירים על דבקותנו בעמדות המוצגות מטה
ומתחייבים לשמור על עקרונות אלה כבסיס לבניית שותפויות מועילות ,משפיעות ופוריות:
מטרות משותפות
'מגיעים לכל בית ספר וגן'  -משרד החינוך ,משרד הבריאות והשותפים השונים מבקשים להגיע
לפריסה רחבה והטמעה של פעילויות קידום בריאות ,ברמות שונות ,בכל מוסדות החינוך במדינת
ישראל (בתי ספר וגני ילדים) עד שנת  .2020כלומר ,מוסדות החינוך יהוו סביבה מקדמת בריאות
ברמת כוכב אחד עפ"י 'מדרג הכוכבים' של משרד החינוך.
לפעול ביחד  -הרחבת מעגל שיתופי הפעולה וביסוס הפעולות המשותפות בתחום קידום הבריאות בין
מערכת החינוך לבין ארגונים העוסקים בקידום בריאות בשלושת המגזרים :הציבורי ,העסקי והשלישי,
יחד עם צוותי חינוך (מטה ושטח) ,הורים ,תלמידים ,רשויות מקומיות ,אקדמיה ובעלי עניין.

הגדרות
אנו שותפים להגדרת בריאות במובנה הרחב ,רווחה גופנית ,רגשית ,חברתית וסביבתית במגוון נושאים:
פעילות גופנית ,תזונה ,מיניות ,היגיינה אישית וסביבתית ,רווחה נפשית ,ארגונומיה ,מגדר ,התנהגות
סיכונית ,קרינה ,בטיחות/נגישות ,קיימות.
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משפט המפתח שלנו הוא:
בריאות היא חלק בלתי נפרד מכל סדר יום חינוכי ,בריאות נמצאת בכל מקום ,בכל יום ,בכל השנה .אנו
שואפים להטמיע ולאפשר לכל רובדי קהילות בתי הספר במנעד הגילאים -אורח חיים בריא.
פעולות לקידום בריאות חייבות להיות מותאמות מגדרית ,גילאית ותרבותית ,לעסוק בשיפור איכות
חייהם ובריאותם הגופנית והרגשית של הילדים ובני הנוער באופן שוטף ויומיומי במטרה למנוע חולי
ומצבי בריאות לקויים.

הכרה ואחריות הדדית
 משרד החינוך הוא בעל הסמכות והנושא באחריות על מערכת החינוך בישראל.
 מנהלי בתי הספר ועובדי ההוראה הם גורמי המפתח והאחראים לקבלת החלטות על פעולות
לקידום הבריאות במוסדות חינוך.
 אנו שואפים לכך שהמורים והגננות יהוו מודל לחיקוי לאורח חיים בריא ,ולשם כך עליהם ללמוד
ולהכיר את הנושא באופן מעמיק וליישם את הנלמד בבחינת "נאה דורש נאה מקיים".
 השותפים מכירים בחשיבות ובערך הייחודי של המגזר הציבורי ,המגזר העסקי והמגזר השלישי
ומכבדים את השונות ביניהם.
 כל שותפות תפעל על בסיס אחריות מוגדרת ומוצהרת של כל צד ומתוך שקיפות מלאה לגבי
המטרות ,הגורמים המעורבים והתועלות שבה.
מחויבות מקצועית
 שותפויות בינמגזריות יפעלו מתוך מחויבות כלל המעורבים לאמות מידה מקצועיות של תכנון,
ביצוע ,הערכה ,בקרה וניהול הידע המצטבר.
 השותפים יכבדו את משאבי הזמן ,הידע ,ההון הכלכלי וההון האנושי המושקעים בכל תכנית.
 החשיפה לתוכניות אלו תהה כלל מערכתית ,מפורסמת ונגישה לכל

יישומים
 שיתופי פעולה בינמגזריים יפעלו על בסיס הנחיות משרד החינוך להפעלת תכניות חיצוניות
 יעד  - 2020על מנת להגשים את החזון ולעמוד ביעד משרד החינוך יש להמשיך את הפעילות של
הצוות הבינמגזרי לקידום בריאות כחלק משגרת העבודה של המשרד ,ולקדם תיאום ושיתופי
פעולה בין הפעילויות השונות כדי להשיג השפעה רחבה.
 קיימים צעדים משמעותיים לקידום בריאות שאינן נגזרות של תקציב ויש לשאוף להחילן על כלל
מערכת החינוך כגון :הנגשת מידע ,תכניות וחומרי הדרכה ,פרסום סיפורי הצלחה ,שכנוע ויצירת
מחויבות של גופים נוספים לסייע לבתי הספר וגני הילדים  ,למורים ולגננות בהטמעת התחום.
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