
בריאות- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

תכניות קידום בריאות בבתי 

הספר בהכשרת שגרירי בריאות

בניית תכנית שנתית יחודית לכל 

בית ספר במועצה
שנתי

, מנהלי בתי הספר, אגף חינוך

האגודה לבריאות הציבור

הרצאות והפעלות לנוער בנושא 

אורח חיים בריא

פרוייקטים /קיום של שתי פעילויות

מועצתיים ושתי פעילויות 

פרויקטים בכל יישוב במועצה/

שנתי
מרכז , רכזות החינוך החברתי

ביטחון קהילתי, חוסן

קידום והפעלת פעילויות לקידום בריאות לקבוצות 

שונות באוכלוסייה
שנתיקיום שלושה מפגשים מועצתייםהרצאות להורים

ביטחון קהילתי ומרכז , מרכז חוסן

להתפתחות הילד

מפגשים בנושא בריאות לילדים 

בעלי צרכים מיוחדים
רכזת תחום צרכים מיוחדיםשנתיקיום שני מפגשים מועצתיים

סדנאות לוותיקים להגברת 

המודעות לאורח חיים בריא 

ופיתוח האוריינות לבריאות 

בהיבט הפיזי והחברתי

פרוייקטים /קיום של שתי פעילויות

פרויקט אחד /מועצתיים ופעילות

בכל יישוב במועצה

שנתי
, לית עמותת ותיקי בני שמעון"מנכ

מרכז חוסן

מרכז צעיריםשנתימפגשים רב דוריים בנושא בריאותסדנאות לנשים

. קיום פעילות לשימור ושיפור בריאות ותפקוד העובדים

הכוונה ותמיכה בשינוי התנהגות וסגנון חיים , מתן ידע

יצירת שפה ארגונית . במקום העבודה ומחוצה לו

שמדברת אורח חיים בריא

הפעלת מערך פעילות גופנית 

במקום עבודה
מחלקת ספורט, משאבי אנוששנתיפעם בשבוע כל השנה

. קיום פעילות לשימור ושיפור בריאות ותפקוד העובדים

הכוונה ותמיכה בשינוי התנהגות וסגנון חיים , מתן ידע

יצירת שפה ארגונית . במקום העבודה ומחוצה לו

שמדברת אורח חיים בריא

מחלקת ספורט, משאבי אנוששנתיקיום שני מפגשיםפעילויות לעובדים/הרצאות

ציון ימי בריאות מקומיים ובין לאומיים להעלאת מודעות 

לאורח חיים בריא ופעיל

ציון ימי בריאות מקומיים 

ועולמיים לכלל ישובי המועצה
שנתיציון ארבעה ימי שיא בשנה

אגף , מחלקות ספורט ותרבות

חינוך

קידום בריאות בגנים
תאום מפגשים עם תזונאית 

בגנים

סדרה של ארבעה מפגשים עם 

תזונאית בכל הגנים של המועצה 

(4-6גילאים )

מנהלת הגיל הרךשנתי

2סימון ירוק בשני ישוביםסימון ירוק במכולות בישוביםעידוד תזונה בריאה בקרב תושבי המועצה
מנהלי מכולות , משרד הבריאות

מנהלי קהילה, בישובים

הנחת מצע ליזמות ותושבות פעילה ביישובים

סיוע מקצועי וכספי בקיום 

פרויקטים מקדמי בריאות 

בישובים

שנתיאירוע אחד בכל ישוב
בעלי תפקידים בתחום בריאות 

ורווחה ביישובים

השתתפות ברשת ערים בריאותלמידת עמיתים משותפים ומרשויות שכנות
המשך פעילות קבועה ברשת 

ערים בריאות
שנתי

מרכז - רשת ערים בריאות 

השלטון המקומי

הכשרות עזרה ראשונה ביישוביםמתן כלים להצלת חיים עבור תושבי המועצה
קיום הכשרה בלפחות חמישה 

ישובים
הנהגות היישוביםשנתי


