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 שנה לרשת 02ערב חגיגי לציון   
 

נציגי משרד הבריאות , ראשי מרכז השלטון המקומי, בנוכחות נבחרי ציבור

, ופות חוליםנציגי ק ,מתאמי ערים בריאות מרחבי הארץ, והמשרד להגנת הסביבה

 02חגגה רשת ערים בריאות , שותפים לעשייה ואורחים, ארגונים החברים ברשת

 .שנה לקיומה

אשר , האירוע החגיגיאת 

בשעות הערב התקיים 

בבית חיל  01.42ביום 

אירחה , האוויר בהרצליה

 . עיריית הרצליה

את הערב הנחה מר יאיר 

ל הסברה "סמנכ, עמיקם

וקשרי חוץ של משרד 

 .הבריאות

חברת , מ ראש עיריית הרצליה"מ, של מר יונתן יסעורהאירוע נפתח בברכות 

מר שלמה אלכס לבנטל בשם משרד הבריאות ו' פרופ, ר רחל אדטו"הכנסת ד

שים נהכרת תודה לכל האהערב הוקדש ל. השלטון המקומימרכז ל "דולברג מנכ

 .קיומה שנות 02בפעילותה של הרשת לאורך  אשר שותפיםוהגופים אשר היו ו

 .ר מילכה דונחין"במהלך הטקס הגישו נציגי המתאמים מגן הוקרה לד

הושקו בערב , שהופקו בעבודה משותפת של רבים מאתנו,  חדשותשתי חוברות 

     י "הוצג ע" ליישום מנחים וקווים עקרונות - ומקיימת בריאה עיר" מדריך.  זה

ממונה , סיגלית רחמן' ת וגבאורלי רונן ממרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתי' דר

 י "הוצג ע" מדריך עיר פעילה ובריאה". קיימות מקומית במשרד להגנת הסביבה

במנהל  מנהלת המחלקה לספורט עממי וספורט נשים, שלומית ניר טור' גב

  .משרד התרבות והספורט, הספורט

. שנות  קיומה הוצג לאחר מכן 02סרט הסברה המסכם את פעילות הרשת ב 

ע נמשך במופע של השחקן משה בקר אשר הנעים בשירים ובסיפורים האירו

 .איש 452נכחו כ  .והסתיים בארוחת ערב חגיגית

 

 עקרונות וקווים מנחים ליישום –עיר בריאה ומקיימת  

של פיתוח הבריאות והקיימות ברמה משולבת תפיסה כוללנית חוברת  אשר מציגה 

דברות והסכמה בין נציגי רשת ערים מהווה ביטוי לתהליך ממושך של ה .המקומית

בריאות ונציגי מרכז הקיימות והמשרד להגנת הסביבה לגבי המשותף והמשלים 

 .שבין גישות הבריאות והקיימות



  מסגרת חשיבה וכלים מעשיים לרשות מקומית המעוניינת , יש בה רקע מושגי

שוי לסייע המדריך ע. לקדם וליישם את התפיסה הכוללנית של עיר בריאה ומקיימת

גם לתושבים או בעלי עניין אחרים המעוניינים להשפיע על ראשי העיר לאמץ את 

החל מראשיתו של התהליך קווים מנחים לפעולה יש בה . התפיסה והדרך הזו

וכן שלב  יישוםההטמעה וה, תכנוןה, תארגנותדרך שלב הה, (התנעה)המשולב 

 .ערכההה

, ז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתיתעל כתיבת החוברת ניצח מר אבי בלאו ממרכ

סיגלית רחמן מהמשרד להגנת ' גב, ר אורלי רונן ממכרז השל"דבשיתוף עם  

 .הסביבה וחברי הועד המתאם של רשת ערים בריאות

תופץ לכל חברי הרשת , אשר הופקה באדיבות המשרד להגנת הסביבה, החוברת

 .ולכל המתעניינים בתהליך

 מדריך עיר פעילה ובריאה 

באדיבות מנהל , המקוצר לאור המדריךיצא השבוע ודה משותפת ומתמשכת בעב

 .הספורט במשרד התרבות והספורט

התרבות משרד , רשת ערים בריאותנציגי פרי עבודה משותפת של  נוהמדריך ה

שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי , משרד החינוך, הבריאותמשרד , הספורטו

נגישות "ארגון , "ישראל בשביל אופניים", סים"חברת המתנ, "אשל", בריאות

הפקולטה , אביב-באוניברסיטת תל מכון חיים הרצוג לתקשורת "ישראל

 .לבטיחות ילדים' בטרם'וארגון  טכניוןבלארכיטקטורה ובינוי ערים 

המדריך הנו תקציר של מדריך מפורט המהווה כלי עזר לרשויות וארגונים אשר 

וליישם מדיניות המעודדת " עילה ובריאהעיר פ"מוכנים להצטרף ליוזמה של 

התפיסה ודרכי הפעולה . ומאפשרת ביצוע פעילות גופנית לקידום הבריאות

המוצעים במדריך זה נסמכים על פרסום של ארגון הבריאות העולמי בתחום זה 

הצוות עדיין שוקד על גיבוש סופי .  ועל מומחיותם וניסיונם של חברי צוות ההכנה

 .של המדריך המלא

 

 ידוק הקשר עם משרד הבריאותה 

תהליך לקראת הידוק הקשר החל לפני חודשים אחדים בפגישה משותפת של    

ראש שירותי בריאות , איתמר גרוטו' מילכה דונחין עם פרופ' גבי בר זכאי ודר' גב

מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד , רות וינשטיין' הציבור וגב

תתקיים ישיבת סיעור מוחות בצוותים משותפים של  בימים הקרובים. הבריאות

 .הרשת ומשרד הבריאות לקידום רעיון זה

 ,ל החדש של משרד הבריאות"המנכבמפגש הכרות שהתקיים עם , לפני כחודש

הוצגה רשת ערים בריאות הן כפלטפורמה מובנית ליישום מדיניות , ר רוני גמזו"ד

ל את "בפגישה הביע המנכ .רחבה לאומית והן כמערכת הזקוקה לתמיכה מקצועית

. הבריאות בניהול ותפעול הערים הבריאות משרדהגדלת מעורבות לרצונו 

לשם הכנת הצעה , בעז לב' בראשותו של דר, לבקשתו מונה צוות מצומצם

 . בין היתר נתבקשנו להציע הגדרת תפקיד של רכז מקצועי. למתכונת הרצויה



גובשה הצעה , ישיבה שלא מן המנייןב, בדיון שהתקיים בועד המתאם של הרשת

להגדרת תפקיד הרכז וכמו כן התקבלה החלטה שהרשת מעוניינת להמשיך לפעול 

מרכז השלטון המקומי ומשרד  –" הורים"כגוף עצמאי המעוגן היטב בין שני 

 . הבריאות

 .אנו כעת בראשיתו של תהליך הדברות בנושא

 

 תקווה -פתח –מפגש בעיר מארחת  

יימנו ק  5.5ביום 

-בפתחסיור מפגש ו

 . תקווה

המפגש פתחו   את 

ל "מנכ, מר אבי בן חמו

ד יצחק "עו , העירייה

ר ועדת "יו, ברוורמן

, הבריאות העירונית

ר "יו, דרור דיקר' דר

מקצועי של ועדת 

מר ליאוניד ו הבריאות

מנהל אגף , ליאנובסמו

בהמשך , ריאהכולם הביעו מחויבות לתהליך העיר הב. עירייהב לתכנון אסטרטגי

 .להכנת הפרופיל העירוני

בסיור בעיר צעדנו על שביל האופניים לאורך נחל שילה ושמענו הסברים ממר 

על , תעשייההזיהום מההפחתת מנהל האגף לאיכות הסביבה על , אהוד שטיין

. ת לקהילה"היסטורי בין המורשת של פהחיבור ועל ה הגנה על נחל שילהדרכי 

 .קלאית וקינחנו במוזיאון האדם והסביבהבהמשך ביקרנו בחווה הח

 .על ארגון יום מעשיר זה, מתאמת הבריאות העירונית, תודה לשולי רינהרץ

 

  בריאות התלמיד    
 

 ר"יו, של מר שלמה בוחבוטמרכז השלטון המקומי בראשותו בפגישה שהתקיימה ב

ציגי נ, נציגי משרד הבריאות, ובהשתתפות ראשי המרכז לשלטון מקומי מרכזה

 .נדונה סוגיית שירותי בריאות התלמיד, הרשת ונציג איגוד רופאי הילדים

 .ליבון הסוגיה ובמציאת פתרונות הולמיםסוכם על המשך שיתוף פעולה ב
 
 

 מהווה מודל הרשת   
 

י "הכנס אורגן ע. דרום קוריאה, ערים בריאות בסיאולבשבוע שעבר התקיים כנס 
.        הפסיפיק של ארגון הבריאות העולמי ברית הערים הבריאות באזור מערב

 הרשת

 בת

02 

 
 



יתרונות וחסרונות בהקמת רשת ערים בריאות לדרום : יום שלם הוקדש לנושא
הרשת שלנו נבחרה כמודל מוצלח ועל כן משרד הבריאות הקוריאני הזמין . קוריאה
. תהליכי הקמתה ודרך פעולתה, מילכה דונחין להציג את מבנה הרשת' את דר

כדוגמת הרשת , היתה הסכמה כללית שיש צורך להקים רשת לאומיתבסיום הדיון 
 .שלנו
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 עדכונים 

 

  האתר החדש של רשת ערים בריאות עלה לאוויר למרות שטרם הושלמה
 :הכתובת לא השתנתה והיא. מלאכת שתילת המידע

               ties.co.ilwww.healthyci 
 

  הרשת הצטרפה לקואליציה של הארגונים למען תוכנית ממשלתית לצמצום
 פערים

 
  חיים וסביבה"יוזמה של להועד המתאם אישר את הצטרפות הרשת " 

 .הפועלת למניעת חוק ביטול נציבות הדורות הבאים בכנסת
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 סדנא בת יומיים ואסיפה כללית

 נובמברב  02-02הסדנא השנתית של הרשת תתקיים בתאריכים 

התקשורת של בסדנא נעסוק בשיפור . בבית הארחה מעלה החמישה

נכיר   ,על פרזנטציה ואמנות הצגת נושאנשמע , המתאם עם שותפיו

 .על תזונה שותפים חדשים ונועשר בידע

 .באסיפה השנתית יעודכן תקנון הרשת ויבחרו מוסדותיה

 

 

http://www.healthycities.co.il/

