
 

 

 2010 ינואר                                                                               
  

 20הרשת בת   
 

 20 השנה הננו חוגגים. 1990שת ערים בריאות פועלת בישראל מחודש מרץ ר
: בסדרת אירועיםומציינים זאת שנה לרשת 

, במלון תדמור, רופיותמפגש משותף עם מתאמי רשתות אי – 18.3.10 -ב
. הרצליה

 . בכנסת "אורבניזציה ובריאות"נציין את יום הבריאות העולמי  – 27.4.10 -ב
כ "בראשותו של ח, ת העבודה רווחה ובריאותתתקיים ישיבה חגיגית של ועד

לאחר מכן יתקיים כנס  .בה יתארחו נציגי רשת ערים בריאות ,חיים כץ
  .באודיטוריום של הכנסת

. נקיים סיור לימודי לחברי הרשת – 24.5.10 -ב
רשויות החברות ברשת מוזמנות להגיש . מפגש בעיר מארחת – 14.6.10 -ב

. הצעה לאירוח

עיריית הרצליה . שנות הרשת 20נקיים אירוע חגיגי לציון  אוקטובר חודשב

. תרמה את בית חיל האוויר לצורך קיום האירוע

 "יאותאורבניזציה ובר" –יום הבריאות העולמי  

את יום הבריאות  ,בחודש אפריל ,ארגון הבריאות העולמי מציין בכל שנה

השנה החליטו לעסוק בתהליכי . בכל שנה לנושא אחראשר מוקדש , העולמי

ארגון הבריאות העולמי מציע . התכנון העירוני והשפעתם על הבריאות, העיור

בורה ראשיים תוך סגירת צירי תח, לציין יום זה בפעילויות ספורט ותרבות

אשר השתתפו בסדנא השנתית הכינו יחד שלד של תוכנית , חברי הרשת. בעיר

כל עיר תקבע את המועד המתאים לה במהלך המחצית . אשר תתבצע בערים

     .השנייה של חודש אפריל

 2009לדצמבר  2-3סדנא ואסיפה כללית  

שמונה התקיימה בבית הארחה יד ה, חברי הרשת, שתתפיםמ 30בנוכחות כ 

תכנית ניסוח מחדש של הסדנא השנתית של הרשת אשר הוקדשה ל

אשר , הכנת תכנית ליום הבריאות העולמיל, השנים הבאות 3-לאסטרטגית 

 ח"כן התקיימה אסיפה שנתית בה אושר הדו .בכל עיר החברה ברשתיצוין 

תקבלה החלטה לגבי קריטריונים הו 2009סיכום הפעילות בשנת , הכספי

סיכום הסדנא והאסיפה ניתן למצוא בקישור .  לחברות ברשת מינימאליים

  http://www.healthycities.co.il/upload/editor/sadna1209.pdf: שלהלן

 סרט תדמית על הרשת 

 
הסרט יתבסס על פעילות . שנה לרשת 20סוכם על הכנת סרט תדמית במלאת 

. קרובתסריט יוכן ב. ויוצג באירוע סיום השנהערים הבריאות ה

 הרשת

 תב
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העמקת שותפויות הרשת  
 
 מתאמי , של מתאמי ערים בריאות מפגש משותףתקיים ה 8.11.09' ביום א

שרד התרבות באחריות מ)רכזי ספורט עירוניים , המלחמה בסמים ואלכוהול
רפרנטיות לקידום בריאות , מקדמי הבריאות של משרד הבריאות, (והספורט

, הפועלים במספר מצומצם של ערים, סים"של משרד החינוך ונציגי המתנ
בעקבות פגישה זו  .לקדם שותפויות ברמה המקומית -המטרה .  כפיילוט

מה גובשה מסגרת לעידוד פעילות משותפת של מתאם בריאות ומתאם מלח
 .המתאמים וראשי הערים קיבלו הודעה על כך. ערים כפיילוט 7-ב, בסמים

 

  בכל , שוויון םודילקהפועלת , עמותת סיכויבפגישה שנערכה עם נציגי
תוך , פלסטינים בישראל-בין האזרחים היהודים והערבים, התחומים והרמות

סוכם כי נפעל יחד לשילוב רשויות ערביות בפעילות , שמירה על כבוד האדם
 .הרשת

 
 

 5-בשלב ה ,בריאות העולמיה ארגוןמידה בדרישות ע 

 

מחויבות ערי הרשת , על מנת לעמוד בדרישות של ארגון הבריאות העולמי
במליאת מועצת אימוץ הצהרת זגרב : לעמוד בדרישות המינימום הכוללות

 ,ועדת היגוי, פוליטיקאי אחראי, מתאם עירוני)ת תשתית הולמ, העיר
 , דיווח שנתי לרשת, פעילויות לקידום בריאות וצמצום פערים ,(משאבים

. ותשלום דמי חבר לרשת השתתפות במפגשי הרשת
.  תבנית לדיווח על הפעילות העירוניתקיבלו מתאמים העירוניים ה

 
 

 הרחבת הרשת 

 

,  השרוןמועצה אזורית לב  – אל הרשת ופהצטר
( כפרטים)יונתן פורת ואסתי ויסברג                                

רעננה  – מתעניינת
 

 עדכונים 

 

 נמצאת בעיצומה פעולת שדרוג אתר הרשת. 
  תושק ביום הבריאות . נמצאת בתהליך עריכה מחדש" עיר פעילה"חוברת

 .העולמי
 ם העירוני יקטים המבוצעים ברשויות על ידי המתאהתקציב המאושר לפרו

קידום אורח "הוחלט כי הנושא המוביל השנה הוא . ₪ 15,000 הוגדל ל 
הופץ לחברי הרשת מסמך מעודכן לגבי בקשות מימון . "חיים פעיל ובריא

ר הועדה "מתאמי הערים הבריאות מוזמנים לפנות ליו. לתוכניות ופרויקטים
 .ענת שמש, למימון פרויקטים

 
 

 
  

 

 

 


