הענקת הכרה למכללה האקדמית בווינגייט בע"מ חל"צ כמכללה מקדמת בריאות
בהיקף של שני כוכבים
המשתתפים בפגישה החמישית של הפורום בתשע"ח )לפי סדר א"ב(
בר יוסף נורית ,משרד החינוך; חוף-נהור עירית ,מכללת אורנים; ליבנה עירית ,משרד החינוך; מועלם ראיד ,מכללת
אורנים; מזור נילי ,משרד החינוך.
סיכום הדיון בהתאם לסדר רכיבי "הקול קורא"
נשיא המכללה :פרופסור רוני לידור
מובילת הבריאות במכללה :ד"ר סיגל אילת-אדר
סוג מוסד :מכללה לחינוך גופני וספורט
מספר הסטודנטים במכללה5714 :
מספר חברי סגל אקדמי ומינהלי196 :
קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד
۞ צוות ההנהלה מחויב ונותן קדימות לתחום הבריאות ומקצה לו משאבים.
۞ תחום הבריאות משולב בחזון המכללה.
۞ קיים צוות היגוי פעיל המייצג את כלל קהילת המכללה ,ומפתח תוכנית מכללתית שנתית לקידום בריאות
ואחראי להטמעתה.
۞ בצוות ההיגוי שותפים הנהלה ,נציגי הסגל האקדמי ,נציגי סטודנטים.
۞ סביבה פיזית מקדמת בריאות ואקלים מכללתי :עונים על הקריטריונים באופן חלקי.
נבקש את התייחסותכם להיבטים שלהלן:
•

הבהרה לגבי סעיף מכונות אוטומטיות לממכר שתייה :האם נוסף על השתייה הממותקת יש אפשרות לרכוש
במכונות גם מים? )מלבד מתקני השתייה בקמפוס(.

•

הבהרה לגבי ממכר מזון במכללה :האם ניתן לרכוש מזון בקמפוס?

•

המלצה להצבת פחי מחזור ברחבי הקמפוס.

•

המלצה לקביעת פינות עישון כך שתהיינה מופרדות או מרוחקות מאזורי מעבר או שהייה מרכזיים בקמפוס.

קריטריונים להכרה במדרג של שני כוכבי בריאות

۞ מתקיים קורס  /סדנה בנושא אורח חיים פעיל ובריא לכלל באי המכללה.
۞ הוקמה מועצת  /מנהיגות סטודנטים לתחום קידום בריאות אשר שותפה לכל המהלכים.
۞ במהלך שנת הלימודים המכללה מקיימת שלוש פעילויות ויותר בתחום הבריאות לרווחת הסטודנטים והסגל
בנושאים אלה :תזונה נבונה ,פעילות גופנית ,אי-עישון ,רווחה נפשית ,אימוץ הרגלי חיים בריאים.
۞ המלצה להגיש כיבוד באירועים מכללתיים על פי ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות באופן שוטף.
קריטריונים להכרה במדרג של שלושה כוכבי בריאות
•

הצעה לשיפור :לקיים תהליכי הערכה לתוכנית קידום בריאות כחלק מהתוכנית השנתית.

•

הצעה לשיפור :לשתף את הקהילה ומכללות לחינוך או מכללות אקדמיות בידע ובניסיון.

נשמח לשיתוף בחומרים המקוריים של הקורס שהועבר בנושא אורח חיים פעיל ובריא לכלל באי המכללה,
ולהסכמה לפרסם באתר מופ"ת תוך מתן קרדיט.

בתודה ובהערכה,
ד"ר עירית חוף-נהור
רכזת הפורום

הענקת הכרה למכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין כמכללה מקדמת בריאות
בהיקף של שני כוכבים
המשתתפים בפגישה החמישית של הפורום בתשע"ח )לפי סדר א"ב(
בר יוסף נורית ,משרד החינוך; חוף-נהור עירית ,מכללת אורנים; ליבנה עירית ,משרד החינוך; מועלם ראיד ,מכללת
אורנים; מזור נילי ,משרד החינוך.
סיכום הדיון בהתאם לסדר רכיבי ה"קול קורא"
דיקנית הסטודנטים המכללה :ד"ר שרון רובק
מובילת הבריאות במכללה :ד"ר רונית אחדות הכהן
סוג מוסד :מכללה לחינוך
מספר הסטודנטים במכללה4000 :
מספר חברי סגל אקדמי ומינהלי500 :
קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד
۞ צוות ההנהלה מחויב ונותן קדימות לתחום הבריאות ומקצה לו משאבים.
۞ תחום הבריאות משולב בחזון המכללה.
۞ קיים צוות היגוי פעיל המייצג את כלל קהילת המכללה ,אשר מפתח תוכנית מכללתית שנתית לקידום בריאות
ואחראי להטמעתה.
۞ בצוות ההיגוי שותפים הנהלה ,נציגי הסגל האקדמי ,נציגי סטודנטים.
۞ סביבה פיזית מקדמת בריאות ואקלים מכללתי :עונים על כל הקריטריונים.
קריטריונים להכרה במדרג של שני כוכבי בריאות
۞ מתקיים קורס  /סדנה בנושא אורח חיים פעיל ובריא לכלל באי המכללה.
۞ הוקמה מועצת  /מנהיגות סטודנטים לתחום קידום בריאות אשר שותפה לכל המהלכים.
۞ במהלך שנת הלימודים המכללה מקיימת שלוש פעילויות ויותר בתחום הבריאות לרווחת הסטודנטים והסגל
בנושאים אלו :בנושאים אלו :תזונה נבונה ,פעילות גופנית ,אי-עישון ,רווחה נפשית ,אימוץ הרגלי חיים
בריאים.
۞ כיבוד באירועים מכללתיים באופן שוטף מוגש על פי ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות.
קריטריונים להכרה במדרג של שלושה כוכבי בריאות
۞ המכללה מקיימת תהליכי הערכה לתוכנית קידום בריאות כחלק מהתוכנית השנתית.

۞ המכללה מפתחת חומרים מקוריים ושיתפה מכללות לחינוך או מכללות אקדמיות :סמינר הקיבוצים ,מכללת
אורנים.
۞ יציאה לקהילה :המכללה קיימת פעולה חד-פעמית בקהילה ,יציאה לבית ספר.
נבקש דוגמה לתהליכי ההערכה שהועברו.
נבקש לשלוח את התוכנית לקידום בריאות כפי שהועברה בבית הספר.
נשמח לשיתוף בחומרים המקוריים ולהסכמה לפרסם באתר מופ"ת תוך מתן קרדיט.

בתודה ובהערכה,
ד"ר עירית חוף-נהור
רכזת הפורום

הענקת הכרה למכללה האקדמית לחינוך על שם קיי כמכללה מקדמת בריאות
בהיקף של שני כוכבים
המשתתפים בפגישה החמישית של הפורום בתשע"ח )לפי סדר א"ב(
בר יוסף נורית ,משרד החינוך; חוף-נהור עירית ,מכללת אורנים; ליבנה עירית ,משרד החינוך; מועלם ראיד ,מכללת
אורנים; מזור נילי ,משרד החינוך.
סיכום הדיון בהתאם לסדר רכיבי ה"קול קורא"
סמנכ"לית המכללה :ד"ר טלי בן ישראל
מובילת הבריאות במכללה :ד"ר ורד יפלח
סוג מוסד :מכללה לחינוך
מספר הסטודנטים במכללה2200 :
מספר חברי סגל אקדמי ומינהלי390 :
קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד
۞ צוות ההנהלה מחויב ונותן קדימות לתחום הבריאות ומקצה לו משאבים.
۞ תחום הבריאות משולב בחזון המכללה.
۞ קיים צוות היגוי פעיל המייצג את כלל קהילת המכללה ,אשר מפתח תוכנית מכללתית שנתית לקידום בריאות
ואחראי להטמעתה.
۞ בצוות ההיגוי שותפים הנהלה ,נציגי הסגל האקדמי ,נציגי סטודנטים.
۞ סביבה פיזית מקדמת בריאות ואקלים מכללתי :עונים על כל הקריטריונים.
קריטריונים להכרה במדרג של שני כוכבי בריאות
۞ מתקיים קורס  /סדנה בנושא אורח חיים פעיל ובריא לכלל באי המכללה.
۞ הוקמה מועצת  /מנהיגות סטודנטים לתחום קידום בריאות אשר שותפה לכל המהלכים.
۞ במהלך שנת הלימודים המכללה מקיימת שלוש פעילויות ויותר בתחום הבריאות לרווחת הסטודנטים והסגל
בנושאים אלו :תזונה נבונה ,פעילות גופנית ,אי-עישון ,רווחה נפשית ,אימוץ הרגלי חיים בריאים.
۞ הצעה לשיפור :כיבוד באירועים מכללתיים באופן שוטף.
•

הכיבוד מוגש לפעמים על פי ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות.

קריטריונים להכרה במדרג של שלושה כוכבי בריאות

۞ המכללה מקיימת תהליכי הערכה לתוכנית קידום בריאות כחלק מהתוכנית השנתית.
۞ הצעה לשיפור :לשתף מכללות לחינוך או מכללות אקדמיות בידע ובניסיון.
•

המכללה מפתחת חומרים מקוריים וטרם שיתפה מכללות לחינוך או מכללות אקדמיות.

۞ יציאה לקהילה :המכללה מקיימת באופן שוטף פעולות לקידום הבריאות בקהילה :בתי ספר ,גני ילדים,
מועדוני קשישים ,מרכז בריאות הנפש בבאר שבע ,נוער בסיכון )פנימיית מעבר(.
נבקש דוגמה לתהליכי ההערכה.
נבקש לשלוח את התוכנית לקידום בריאות כפי שהועברה.

בתודה ובהערכה,
ד"ר עירית חוף נהור
רכזת הפורום

הענקת הכרה למכללה האקדמית אורנים כמכללה מקדמת בריאות
בהיקף של שני כוכבים
בפגישה החמישית של הפורום בתשע"ח השתתפו )לפי סדר א"ב(
בר יוסף נורית ,משרד החינוך; חוף-נהור עירית ,כללת אורנים; ליבנה עירית ,משרד החינוך; מועלם ראיד ,מכללת
אורנים; מזור נילי ,משרד החינוך.
להלן סיכום הדיון בהתאם לסדר רכיבי ה"קול קורא"
רקטור המכללה :ד"ר ניר מיכאלי
מובילת הבריאות במכללה :ד"ר עירית חוף-נהור
סוג מוסד :מכללה לחינוך
מספר הסטודנטים במכללה5500 :
מספר חברי סגל אקדמי ומינהלי1200 :
קריטריונים להכרה בכוכב בריאות אחד
۞ צוות ההנהלה מחויב ונותן קדימות לתחום הבריאות ,אך אינו מקצה לו כל משאבים.
۞ תחום הבריאות משולב בחזון המכללה.
۞ קיים צוות היגוי פעיל המייצג את כלל קהילת המכללה ,אשר מפתח תכנית מכללתית שנתית לקידום בריאות
ואחראי להטמעתה.
۞ בצוות ההיגוי שותפים הנהלה ,נציגי הסגל האקדמי ,נציגי סטודנטים.
۞ סביבה פיזית מקדמת בריאות ואקלים מכללתי :עונים על הקריטריונים באופן חלקי:
•

המלצה לקביעת פינות עישון כך שתהיינה מופרדות או מרוחקות מאזורי מעבר או שהייה מרכזיים בקמפוס.

קריטריונים להכרה במדרג של שני כוכבי בריאות
۞ מתקיים קורס  /סדנה בנושא אורח חיים פעיל ובריא לכלל באי המכללה.
۞ הוקמה מועצת  /מנהיגות סטודנטים לתחום קידום בריאות אשר שותפה לכל המהלכים.
۞ המכללה מקיימת שלוש פעילויות ויותר בתחום הבריאות במהלך שנת הלימודים לרווחת הסטודנטים והסגל
בנושאים אלו :תזונה נבונה ,פעילות גופנית ,אי-עישון ,רווחה נפשית ,אימוץ הרגלי חיים בריאים.
۞ הכיבוד מוגש על פי ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות באופן שוטף.
קריטריונים להכרה במדרג של שלושה כוכבי בריאות

•

הצעה לשיפור :לקיים תהליכי הערכה לתוכנית קידום בריאות כחלק מהתוכנית השנתית.

•

הצעה לשיפור :לשתף את הקהילה ומכללות לחינוך או מכללות אקדמיות בידע ובניסיון.

בתודה ובהערכה,
ד"ר עירית חוף-נהור
רכזת הפורום

