
 

 

 0202 יולי                                                                                  
  

 מפגש הרשת האירופית בנורבגיה  
 

 שנתימפגש ההי אירחה העיר סנדנס בנורבגיה את נליו 02עד  71בין התאריכים 

התעופה  כבר בשדה .בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, יתשל הרשת האירופ

שלטים דומים היו פרושים בכל חלקי . הקביל את פנינו השלט המודיע על המפגש

פו תהשתבמפגש . העיר

 03נציגים מ   403

 תותרש 71ונציגי  מדינות

  .לאומיות

את הרשת שלנו ייצגו 

תחיה ולכה דונחין מי

נעמי צור  .קרבטרי

רותם ייצגו את ועמירם 

ירושלים כעיר המועמדת 

 .החמישי  של ערי הפרויקט האירופילהתקבל לשלב 

מוקדש לבריאות והוגנות ה, השלב החמישיהמפגש עסק בתכנים המרכזיים של 

הודגשו מספר גישות מרכזיות להשגת היעד של צמצום . בכל מדיניותבבריאות 

 :פערי הבריאות

  רק אם משקיעים . כלכלי-של המדרג החברתי לפעול על כל הקשתחשוב

  .פעריםאת ה כ"בדבחלשים מגדילים 

 יכולות ,ערכים: הישל האוכלוסיוהנכסים היכולות  ת אתמפוחשוב ל, 

 (.בעיות זהותלא רק ל)אלה יכולים לסייע בקידום המטרות . מיומנויות

  ערי פרויקט החלו בניטור זה 07 – שוויון באופן שוטףהאת אי חשוב לנטר. 

נערכו , בודות מחקרהוצגו פעילויות וע. במפגש זה נערכו מושבים מקבילים רבים

של " עסקים"סדנאות למתחילים בתחומי התוכן המרכזיים וכן התקיימו מפגשי 

נציגי הרשתות ונציגי ערי הפרויקט אשר דנו בדרכים לחיזוק הרשתות ושיתופי 

 . הפעולה ביניהן

 ברשת פועלים לאיתור וצמצום פערי בריאות 

זורים בעיר ובין קבוצות הנו כלי לאיתור פערי בריאות בין אהפרופיל העירוני 

. איתור זה מהווה זרז להכנת תוכניות פעולה עירוניות לצמצום הפערים. אוכלוסייה

יחד בנו כלי . בפתח תקווה פועל היום צוות מקומי ביחד עם צוות מקצועי של הרשת

לסיכום ממצאי הפרופיל והחלו בתהליך לקראת תכנון כוללני לקידום בריאות 

נס ציונה ומעלות תרשיחא סיימו את הכנת , גם אשדוד. יםוקיימות וצמצום הפער

ירושלים וחיפה נערכות לקראת , חולון סיימה זה עתה את איסוף המידע, הפרופיל



 .ערים נוספות מוזמנות להיכנס לתהליך. תחילת ביצוע הפרופיל

 שימור הקשר עם הכנסת 

סה התכנ ,י שהתקיים בכנסת ישראלתבמסגרת ההחלטה למנף את הכנס השנ

הועדה בראשות גבי בר זכאי וקבעה תכנית עבודה לשימור הקשר עם הכנסת 

ות לח שנתי להצגת הפעי"הועדה תשקוד על הכנת דו, בין היתר. ולהמשך פעילות

 .השוטפת של הרשת כפי שהתחייב מהחלטת ועדת העבודה רווחה ובריאות

 ברי הרשת מסיירים בחירייהח 

שהינו מרכז  (פארק אריאל שרון)חירייה קיימנו סיור מרתק בפארק  73.1ביום 

מודרך אשר זכו לסיור איש  42במפגש נכחו כ  .ארצי למיחזור ולטיפול באשפה

סבר מקיף על השינויים קבלת הכולל הצצה לתהליכי המחזור ו ,במתחם הפארק

הסיור לאחר . חזורלמרכז ארצי ללימוד ועיסוק במשעברה חירייה עם הפיכתה 

, "ישראל בשביל האופנים"ל עמותת "מנכ, התקיימה הרצאה של יותם אביזוהר

 . על עידוד השימוש באופניים במתחם העירוני

לשם , המעוניינים בפיתוח הרכיבה על אופניים בעירם יכולים לפנות אליו ישירות

 .קבלת סיוע

  הידוק הקשר עם מרכז השלטון המקומי    
 

ל החדש "המנכ ,שלמה דולברגמר עם  ת הכרותפגישי התקיימה לחודש יותחילת ב
רות דיין נציגת מרכז השלטון המקומי בהשתתפות , של מרכז השלטון המקומי

רשת במסגרת מרכז ל רצון לקדם את פעילות ה"בפגישה הביע המנכ. ברשת
 .ולחזק את הקשר בינינו השלטון המקומי
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 מפגש בעיר מארחת

תארח השנה את חברי הרשת על מנת להציג את העיר פתח תקווה 

 .02020202' המפגש יתקיים ביום א. לותהפעי

 .פרטים נוספים יופצו בקרוב

 

 שנה לרשת ערים בריאות 02חגיגת 

תקיים ביום ישנה לרשת ערים בריאות בישראל  02ערב חגיגי לכבוד 

בין , ויר בהרצליהול האיבית חהטייסת בבאולם  0120220202' א

 .70:22-07:22השעות 

רשת של הקרנת סרט תדמית  ,ותברכ ,התכנסות חגיגית :בתכנית

מופע של השחקן משה בקר  –תכנית אמנותית  ,ערים בריאות

 .וארוחת ערב

 .הזמנות תשלחנה בקרוב

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרחבת הרשת 

 

בשיתוף עם עמותת סיכוי התקיימה פגישה עם ראש עיריית  – חזרה לפעילות 
נציגות עמותת סיכוי ילוו . אשר התחייב לחזור לפעילות ברשת, נין'סח

 . אותם
  .מועצה אזורית אשכול –מתעניינת 

 

 עדכונים 

 

 בימים הקרובים . ו זמין זמניתבשל עבודות תשתית באתר הרשת הוא אינ
 .ישוב לפעילות במתכונתו החדשה

  במטרה ללוות " עיר נקייה מעישון"אנו מחדשים את פעילות הועדה של
 .ערים בתהליכי יישום

  למי שיש הצעות מעשיות  –אנו נערכים לביצוע עדכונים בתקנון הרשת
  .לשינוי מוזמן לפנות אלינו

  טעם המשרד לביטחון פנים בשיתוף עם הפועל מ, "42חוסן העיר "פרויקט
מרכז "מרכז השלטון המקומי ועמותת , (ל"רח)הרשות הלאומית לחרום 

 .הביעו רצון לשיתוף פעולה עם הרשת בתחום הבריאות, "חוסן
 

 

 
  

 

 

 

 

 סדנא בת יומיים ואסיפה כללית

 נובמברב  01-00הסדנא השנתית של הרשת תתקיים בתאריכים 

נושא הסדנא יקבע בימים הקרובים . בבית הארחה מעלה החמישה

  .צות עם חברי הרשת והמתאמיםתוך התייע

 .באסיפה השנתית יעודכן תקנון הרשת ויבחרו מוסדותיה

 

 


