
 

 

 2010 אפריל                                                                               
  

 20הרשת בת   
 

רשת ערים בריאות  ציינה ,27.4כנסת ב אודיטוריום השהתקיים ב בכנס חגיגי

עיור "אשר הוקדש השנה ל, יום הבריאות העולמיות פעילות ואת שנ 20ישראל ב

חבר הכנסת חיים , רווחה ובריאות, ר ועדת העבודה"יוארח את הכנס  ."ובריאות

ישיבה אשר קיים באותו בוקר , כץ

. חגיגית של הועדה

הוצג הנושא של בישיבת הועדה 

השפעת העיור על הבריאות וכן 

ערים הנציגי . הוצגה מהות הרשת

הרצליה ומעלה , יםבריאות ירושלה

דרכי ומשנתם  הציגו אתאדומים 

 ,הלכה למעשה, מימושל עבודתם

הסתיימה הישיבה . של עיר בריאה

, בין היתר. הנוגעות להרחבת הרשת והעמקת פעילותהבקבלת מספר החלטות 

קוראת לפעולה , לרשויות מקומיות נוספות להצטרף לרשתקוראת הועדה 

ם בבריאות הציבור לצמצום הפעריארגונים ומשרדי ממשלה , משותפת של רשויות

לקראת יום הבריאות , לדווח לה אחת לשנה" ערים בריאותרשת "מבקשת מו

. על פעילות הרשת ועל ההתקדמות ביישום החלטות הועדה, העולמי

ר "באודיטוריום פתח יואת הכנס 

 ריבלין( רובי)ראובן  כ"חה ,הכנסת

ר "לאחר מכן ברך יו. הרשתברך את ו

, בריאותהרווחה וה, העבודהועדת 

טות הציג את ההחלכ חיים כץ ו"חה

ל מרכז "מנכ .אשר התקבלו בועדה

, מר רון מוסקוביץ, השלטון המקומי

: הציג בדברי הברכה שלו את חזונו

השקעה בבריאות היא אמת מידה 

מ "סגנית ומ, גבי בר זכאי .לבחירת מקום מגורים ולקביעת עתידו של ראש העיר

. ניהלה את החלק הטקסי של הכנס, ראש עיריית מעלה אדומים

לשעבר דיקן הפקולטה  ,מן'ארזה צרצ' אורח נתנה פרופאת הרצאת ה

לקשר ההדוק שבין תכנון התייחסה בדבריה . בטכניוןובינוי ערים לארכיטקטורה 

הדגישה את הצורך בשותפות אמיתית . לבריאות התושבים, פיסי וחברתי, עירוני

של התושבים בתהליכי התכנון והמליצה כי יינתן ייצוג הולם לקבוצות שונות 

. אוכלוסייה במוסדות התכנון המקומיים והארצייםב

אלכס לבנטל הציג את תפיסת ארגון הבריאות העולמי בנושא העיור ' פרופ

. והבריאות



המושב השני הוקדש לתפיסת משרדי ממשלה את השפעת העיור על בריאות 

משרד  ראש שירותי בריאות הציבור ייצג את, איתמר גרוטו' דר. התושבים

הסביבה ושלומית ניר טור את משרד המשרד להגנת  לית רחמן אתסיג, הבריאות

. הספורט

התארחו חבר  ,סגנית ראש עיריית ירושלים, בהנחיית נעמי צור ,במושב השלישי

, נס ציונהמר שבו מ, אשדודלסרי מ' דר: ר דב חנין וראשי ערים בריאות"הכנסת ד

אשר הציגו את האני  ,מעלה אדומיםמר כשריאל מאום אל פאחם וד מחמיד מ"עו

.  יחס להשפעתם על בריאות התושביםמאמין שלהם ב

משרדי  ציגינ, נציגי ערים בריאות, אורחים מכל רחבי הארץ 350בכנס נכחו כ 

. מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים ומספר חברי כנסת, קופות חולים, ממשלה

 

 "ובריאות עיור" –יום הבריאות העולמי חגיגות  

, תהליכי העיורל  את יום הבריאות העולמיהקדיש השנה ארגון הבריאות העולמי 

ציע לציין יום הארגון הבריאות העולמי . התכנון העירוני והשפעתם על הבריאות

המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד . זה בפעילויות ספורט ותרבות

שר א, הפיקה פוסטר מיוחד ליום זה, בראשותה של רותי ויינשטיין, הבריאות

הרימו את הכפפה וקיימו  ,החברות ברשת ,רבותרשויות . הופץ לערים הבריאות

 ,חיפה, חולון, הרצליה, אשדוד :אירועי ספורט וירידי בריאות במהלך חודש אפריל

והמועצות  רהט, רמלה  ראשון לציון, מודיעין מכבים רעות, מעלה אדומים, חםירו

בכך הצטרפו ליוזמה של ארגון . גליל עליון ולב השרון, עמק הירדןהאזוריות 

   .ערים בעולם לפעול ביום זה 1000 לפחות הבריאות העולמי להביא

    

  ערים בריאותרשתות אירופאים של  םאירוח מתאמי    
 

 של מתאמיהשנתי למידה המפגש לרשת פתחנו באירוח  20את חגיגות שנת ה 

, דנמרק, רוסיה, טוגלרפו, נורווגיה, שוודיה, ם מפינלנדנציגי 13. רשתות אירופיות

במלון  ,ימים 4במשך במפגש שהתקיים בחודש מרץ כיה השתתפו 'צו קרואטיה

מומחה של ארגון הבריאות  ,פרנקלין אפפל' את המפגש הנחה דר. תדמור הרצליה

.  "אוריינות בריאות"ועסק בלתקשורת בריאות העולמי 

נציגי הרשת  30כ . יום אחד הוקדש למפגש משותף עם נציגי הרשת שלנו

 ותאורחים דוגמאות מוצלחות של פעילות הרשתהציגו ה בו, ביום זההשתתפו 

.  שלהם

קטים פרוי 3מתאמים האירופאים בסיור ב השתתפו השהותם בארץ במהלך 

וכן השתתפו , אשר אורגן על ידי החברה להגנת הטבע בירושלים, בירושלים

. בפעילות גופנית לציבור בפארק הרצליה

 

אירועים נוספים  – 20הרשת בת   
 

  .קרובהודעה מפורטת תופץ ב .נקיים סיור לימודי לחברי הרשת  יוניבחודש   

 הרשת

 בת

20 

 
 



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

  .תרמה את בית חיל האוויר לצורך קיום האירוע

.  נמצא בתהליכי הכנה שנה לרשת 20במלאת  סרט תדמית

 

 הרחבת הרשת 

 

  נחל שורקמועצה אזורית רעננה ו – אל הרשתפו הצטר
 

 עדכונים 

 

  בימים הקרובים תעלה לאוויר. הסתיימהפעולת שדרוג אתר הרשת. 
 יקטים המבוצעים ברשויות על ידי המתאם העירוני התקציב המאושר לפרו

 : רשויות הבאותאושרו לאחרונה לביצוע פרויקטים ב .₪ 15,000 הוגדל ל 

מועצה אזורית , "בריאות לכל גיל באצבע הגליל: "זורית גליל עליוןמועצה א
, "'הורים לקראת כתה א: "עיריית רמלה, "לגדול בריא בגנון": ק הירדןעמ

, "שכונה בריאה: "תל אביב, "צועדים ורוכבים לבית הספר: "מעלה אדומים
. "מנהלים מובילים שינוי: " ירושלים

 

 
  

 

 

 


