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 ירושלמים בוחרים בריא
 ? מי אנחנו 

חברת , משרד הבריאות, משותפת לעיריית ירושליםהיא תוכנית ה 'ירושלמים בוחרים בריא'

ובירושלים הבנה כי בישראל בכלל התכנית נובעת מ. רגוצוות החדשנות של קרן בלומב, אריאל

וירידה גדולה וארוכת שנים בפעילות גופנית , יש עלייה משמעותית בצריכת תזונה מזיקה, בפרט

ל "הגורמים הננתונים אלו הביאו את . ונוער וספציפית בקרב ילדים, בקרב האוכלוסייה כולה

שינוי באורח החיים של ולהוציא לפועל תכנית שמטרתה לייצר , לאגם משאבים, ידיים לשלב

, טיפות חלב, ושבי ירושלים על ידי השתלבות במגוון גופים עירוניים כגון מנהלים קהילתייםת

 .בתי ספר וצהרונים, ארגוני עובדים

 ירושלמים בוחרים בריא במערכת החינוך

, בנושאים הללו בתוך מערכת החינוך העירונית ושם בתכנית על יצירת שינוי כיווןדגש גדול ה

מוסדות חינוך  184 שותפים תכניתל. להוביל ולהטמיע שינוי בר קיימא מתוך הבנה כי  זו הדרך

מערך מופעל במוסדות אלו  (.ערבי וחרדי, דתי-ממלכתי, ממלכתי)והגילאים מכלל המגזרים 

, יעניק ליווי ומערכי תוכן בנושאים התזונתיים, ס"הפעילות הגופנית בביהאת  המגביר ומעצים

ל משרד "מנכחוזר נהלי ויעזור להטמיע את 

לבתי הספר  .החינוך העוסק בנושאים אלו

השותפים לתוכנית מוענק תקציב לבניית 

ויישום תכנית שנתית לקידום הבריאות 

ושעות ליווי של מאמני כושר , ס"בביה

במידה וקיבלת את . ותזונאים מקצועיים

כנראה שאנו פועלים במוסד בו , המייל הזה

 .לומדים ילדיך

 

   ? איפה אתם נכנסים לתמונה

אנחנו , מתוך דאגה משותפת לבריאות ילדנו

כוח גדול  ,ורים הירושלמיםהה, כםרואים ב

שיתופי יחד אתכם יצור נשמח ל !הנושאקידום ל

יצירתיים  רעיונותלשמוע מכם , רלוונטיים פעולה

יש כאן הזדמנות יוצאת  .ולהיות לתמיכה ולעזר

של הירתמותם של לא מעט גורמים  דופן

, אז אם הנושא קרוב ללבכם ,עירוניים וארציים

מולנו ויחד , לקחת חלק ולהשתתףאתם מוזמנים 

 . עם וועד ההורים הבית ספרי

  - 'ירושלמים בוחרים בריא'צוות 
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