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נוכחים:

איה פרישקולניק
צבי וייס

סגנית ראש העירייה ,יו"ר הוועדה
חבר מועצה ,חבר הוועדה

חסרו:

מאיה כץ

מ"מ וסגנית ראש העירייה ,יו"ר ועדת
בטיחות בדרכים
סגנית ראש העירייה ,חברת הוועדה
חברת מועצה ,חברת הוועדה
חברת מועצה ,חברת הוועדה
חבר מועצה ,חבר הוועדה
מנהלת בי"ס ברנדיס ,חברת הוועדה
מנהלת בי"ס תיכון ראשונים ,חברת
הוועדה
יו"ר ועד ההורים

עפרה בל
איריס אתגר
ליאת תימור
תום סטרוגו
צפי מיכאל
סיגל דוד
ניסן משכיל
מוזמנים:

חגית אבירם
עדי חמו
הדס לרר
דני מן
מתן נורי
הילה זיו
מעיין מרלוב

מנהלת המחלקה לבתי הספר העל
יסודיים
מנהל מחלקת הבריאות העירונית
מנהלת מדור קידום בריאות ואורך חיים
בריא ,אחראית על תוכנית תזונה
נציג וועד ההורים תיכון היובל
מ"מ מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי
יו"ר מענ"ה
מענ"ה

על סדר היום:
 .1מצגת המחלקה לבריאות עירונית
 .2הערכות לקיץ בריא – המחלקה לבריאות עירונית
איה פרישקולניק :ועדת החינוך תעסוק בפרוט בעבודת המחלקה לבריאות
עירונית ,המחלקה היא חלק אינטגרלי וחשוב מאגף החינוך.
המחלקה מבצעת את עבודתה באופן יוצא מן הכלל משקיעה בפרמטרים
חשובים ומובילה את משנתה לציבור בעיר.

-2נמצאות בישיבה הבנות ממענ"ה שמשקיעות מזמנן לטובת הקהילה וכן יו"ר
ועד הורי בי"ס תיכון היובל.
נצפה במצגת ולאחר מכן נערוך דיון ושאלות.
עדי חמו :קידום בריאות בהרצליה בהובלת ראש העיר והנהלת העירייה,
הרצליה  18שנים עיר בריאה המחלקה עובדת על פי התקן הבריאות הלאומי.
עשיית המחלקה:
קידום חיים בריאים ופעילים בכל גיל
שירותי בריאות בשגרה ובחירום
מרכז עירוני לקידום בריאות
הרצליה עיר בריאה לילדים ומתבגרים
מהפכת התזונה ואורח חיים בריא
מוסדות חינוך וקהילה מקדמי בריאות
קידום בריאות בגיל השלישי
ועדת בריאות עירונית
הרצליה מצילה חיים
סייעות רפואיות
בריאות של תרבות בעיר ובהיכל
קידום בריאות העובד
מרפאת מתבגרים  – 24/7עובדים פעמיים בשבוע לכל המתבגרים בעיר,
הפרסום בבתי הספר ומגיעים גם באופן אנונימי ,השרות ברמת התמודדות
חברתית וכל האתגרים שבני נוער חשופים אליהם ,כל הפניות שהגיעו הגיעו
עם ההורים.
קידום בריאות הנפש
מועדון צב"ר – צעיר בריא ורענן – פעם השם היה "אנוש" יש  1000פונים
מהרצליה ,פעילות של פנאי ומעל גיל  20עד גיל  65הפעילות במימון עירוני,
תוכן מקצועי ,חוגים.
סביבה בריאה
מחזון להגשמה
הרצליה מצילה חיים
התקנו  112דפיברילטורים במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים ,פרט לגני
ילדים -המכשיר נותן הוראות בעברית בצורה מובנת ,בתחילת שנת הלימודים
יוצא מסמך לבתי הספר לשם ריענון ההוראות ,בחוף הים הצלנו  3אנשים עם
המכשיר.
 2000נאמני עזרה ראשונה וחיים בריאים
 350מנות דם נתרמו במסגרת התרמת דם כ 25 – 30 -מנות בכל חודש בשיתוף
מד"א.
פתיחת נקודת מד"א נוספת במערב העיר
כ 80 -סייעות רפואיות לילדים בעלי מצבים בריאותיים מיוחדים – בכל שנה
נושא האלרגיה עולה ,מדובר על תקציב של  30%הרשות המקומית והמדינה
 , 70%לילדים אלרגיים תהיה סייעת אחת בלבד ,יש בתי ספר מורים

-3שמוכשרים לתת עזרה ראשונה .ב 7-בתי ספר יש ילדים אלרגיים ובכל בית
ספר יש אטופן ןב 35-גני ילדים יש ילדים אלרגיים.
בריאות בחינוך
תוכנית כוכבי בריאות של משרד החינוך ,בתי הספר מקדמי בריאות(,כך בתי
הספר קיבלו כוכבים) גנים מקדמי בריאות.
בריאות בצהרונים ,גני יול"א וצהרוני בתי הספר
מקדמי בריאות ,קייטנות מקדמות בריאות
מהפכת בתזונה בצהרונים
סייעות רפואיות בגנים ובבתי"ס יסודיים – כולל צהרונים
מועדון ארוחת הבוקר ,הכנה משותפת של ארוחת בוקר בריאה ומזינה בליווי
דיאטה.
שלום כיתה א' – תיק אוכל לכל ילד לעידוד ארוחת בוקר.
מזנונים בריאים בבתי הספר העל יסודיים
פרלמנט בריאות ילדים בבתי הספר.
בריאות בחינוך ובקילה – אתגרים משותפים
עבודה במסגרת תוכנית רצפים בריאותיים בחינוך
הרחבת תוכנית בתי ספר מקדמי בריאות
פרסום ושווק פעילויות העצמתן
המלחמה בהשמנה
מהפכת התזונה בהרצליה מתחילה בחינוך ובקהילה
 120גנים מקדמי בריאות
 14בתי ספר יסודיים בתוכנית "מועדון ארוחת הבוקר"
 20מסגרות חינוך מיוחד ופנימיות יום
 3מזנונים בריאים בתיכוניים
 3מעונות יום לפעוטות ,קסם ,קשת ויש
 7000ילדים מוזנים במוסד החינוכי
 500אנשי צוות חינוכי בצהרונים ובמעונות
 4מפעילי צהרונים
בריא לי בעיר – שותפים
איכות המזון בכל מערכת החינוך פורמלי ובלתי פורמלי ,הילדים מהווים
שגרירים שלנו
תוכנית התזונה וההזנה העירונית
יעדים
 .1שיפור איכות הזון והתפריט המוצע באופן מידי
 .2הקמת מערך פיקוח ובקרה צמודים בכל מערכך המזון באופן מידי
 .3הדרכות מקצועיות להעלאת הידע והמודעות לאורך השנה

-4מדדי הצלחה  -הילדים אוכלים אוכל בריא על פי הנהלים והנחיות משרד
הבריאות.
בחינת הצלחת התוכנית – עיריות רבות רוצות לאמץ את התכניות של
העירייה.
הצלחת התוכנית – הנהלת העיר עתודה לחתום על אמנת מילאנו הבינלאומית
למדיניות מזון עירונית.
הערכות לקיץ בריא – הקיץ הוא תקופה נהדרת של בילויים ,כיופים ופעילות
מהנה ,המחלקה תעזור לנו לעבור את הקיץ בריא ובטוח ,באירועי קיץ ,
הצגות ,הופעות וסדנאות יצירה והכניסה והכל בחינם.
איה פרישקולניק :תודה לעדי ולהדס על הצגת המצגת הממצא את כל פעילות
הענפה של המחלקה לבריאות ,השכלנו רבות ,יישר כח.
תודה לכל החברים ,ערב טוב.
בכבוד רב,
איה פרישקולניק
סגנית ראש העירייה
ממונה על החינוך
רשמה:
רבקה אמיר

