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בנות בין משרד הבריאות למרכז השלטון המקומי בנושא ה 
  רשת ערים בריאות

 

נציגי הרשת  לשלאחר תהליך מתמשך של הכנת טיוטות על ידי צוות משותף 

הבנות בין משרד הבריאות  מסמך, בשעה טובה, נחתם, ונציגי משרד הבריאות

רשת ערים בריאות  נועד לחזק את פעילותאשר  ,לבין מרכז השלטון המקומי

 בריאות והוגנות בבריאות בכל מדיניות'ההסכם הוא צעד חשוב ליישום  .בישראל

ארגון הבריאות ובכך יאפשר מימוש של התחייבות הרשת ל בישראל 'מקומית

תואם גם את החלטת ועדת הוא  .העולמי והרשת האירופית של ערים בריאות

הקוראת לקידום  ,21.4.2010בריאות של הכנסת מיום וההרווחה , העבודה

 .הערים הבריאות

, בריאותהל משרד "ל מרכז השלטון המקומי ומנכ"מנכידי באשר נחתם , ההסכם

, בין היתר. יש את חלקו של כל אחד מהגופים בתמיכה בפעילות הרשתמדג

 50%תקצב ממן רכז ארצי מקצועי לעבודה ברשת ולהתחייב משרד הבריאות ל

 רשויות 10 נהתוקצבתבשנה הקרובה . מעלות משרתו של מתאם בריאות עירוני

יתבקשו  רשויות אלהראשי  .לתבנית העבודה המוצעת אשר תשמשנה פיילוט

אשר מבטאות את פעילותה של הרשות כעיר , לחתום על מסמך דרישות מינימום

, השתתפות בפעילות הרשת, הפעלת ועדת היגוי, ביצוע פרופיל עירוני)בריאה 

 את שיתוף הפעולה עם לשכת הבריאות ,(מינוי מתאם בריאות במשרה מלאה

ואת מחויבותן לשלב תוכניות לאומיות של משרד הבריאות בתוכניות  הרלבנטית

 .העבודה שלהן

בודת מעלות ע 50%מרכז השלטון המקומי רואה ברשת יחידה שלו ויתקצב 

 .המטה

ההסכם מדגיש את האוטונומיה של רשת ערים בריאות ושיתוף הפעולה ההדוק 

 .בריאההעיר הבין משרד הבריאות ומרכז השלטון המקומי ביישום מדיניות 

 

שירותי ובריאות רשת ערים למשותפת שנתית סדנה     
 בריאות הציבור במשרד הבריאות

 

המחלקה לקידום עם שיתוף ב תקיימההסדנא השנתית של רשת ערים בריאות ה

של משותפים היתה בניית צוותי עבודה  הטרתמ .בריאות במשרד הבריאות

 (יקבע/נציג אחר שיבחראו ) מתאם בריאות עירוני עם מקדם בריאות בלשכות

  .תוקביעת תבניות עבודה משותפ

על  ,מרטון-רונית דוידוביץ' עם דר, יחדמדנו ל, אחר הכרות אישית וארגוניתל



נותיה של ניגודים משלימים ויתרומרכב רטגית בעולם החשיבה האסט עקרונות 

התנסינו גם בחשיבה משותפת לבניית  .הגישה הפרויקטאליתשל גישה זו על פני 

 .תוכנית עבודה

לספטמבר  13-12לה החמישה בתאריכים סדנא התקיימה בבית הארחה מעה

מכל בלשכות הבריאות ומקדמי בריאות עירוניים ולקחו בה חלק מתאמי בריאות 

אשר מייצגים את רוב הארגונים , נוספיםביום השני הצטרפו חברים . הארץ

לנו שמענו על התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים בריא ופעיל והתח. השותפים

 . לגבש תוכנית עירונית

  , מלא בליל ירח, בהר איתן ובשמורת הסטףבערב נהנו המשתתפים מסיור 

  אשר  ,המתאמת הוותיקה של העיר אשדוד ,פרידה ממלכה שמעוני וקינחו במפגש

 .מלאותלג פרשה

 

 תוכנית הלאומית לקידום אורח חיים בריא ופעיל יוצאת לדרךה 

 
. דרךהספורט והחינוך יוצאת ל, בריאותתפת למשרדי הוהתוכנית הלאומית המש

ויכול לסייע לכלל הרשויות בחיפה מודל טוב למימוש מטרות התוכנית נבנה 

תהליך לבניית תוכנית עירונית בחיפה החל . החברות ברשת ביישום התוכנית

את התוכנית מובילות  .שנהלמעלה מלפני  כוללת לקידום אורח חיים בריא ופעיל

ביחד עם מתאמת , ליאורה גולדמן, יחד מקדמת הבריאות בלשכת הבריאות

        , בור בחיפהס לבריאות הצי"יולין גולדברג ונציגת ביה, בריאות העירוניתה

, המייצגים את הגופים השונים בעירייה, פורום רחב של שותפים. ליאורה אור' דר

מלווה את התוכנית ומזין את קבוצות המשימה  במוסדות האקדמיים ובעיר

עד כה נאסף מידע מקיף . אשר נציגיהן חברים בועדת ההיגוי העירונית, הרבות

ל העירייה "מנכ, סגניו, ראש העיר. בבניית היעדים התפעולייםעתה סייע מאשר 

 30-ב .חלוצים םהיות לעוראשי המחלקות בעירייה התגייסו לתוכנית וגאים 

 .אמנה משותפתחתם ראש העיר והנציגים השותפים על לאוגוסט 

בקרוב נוזמן לכנס 

חיפאי אשר בו יוצג 

, מודל כולוה

, הממצאים, תהליךה

התוכנית העירונית 

וההערכות  הכוללת

  .לקראת הערכתה

מגבשים בימים אלה 

משרדי הבריאות 

והספורט את רשימת 

הרשויות אשר  10

את  נהבלקת

תמיכתם לשם יישום 

. התוכנית בעירם

רשויות אלה 

 .תשמשנה פיילוט עבור התוכנית הלאומית

 קטע של האמנה



 

 חילופי משמרות בתפקיד מתאם בריאות עירוני 

 
 :לאחרונה נעשו מספר חילופים בתפקיד מתאם הבריאות העירוני

  שמעוני פרשה לגמלאות ובמקומה מונתה מלכה  – אשדודבעיריית      

 ללום-שמלהאילנה 

  רוטוול סיימה את תפקידה ובמקומה מונתה מיכל  – נס ציונהבעיריית    

 ענת לוין

  קראוס סיימה את תפקידה ובמקומה מונתה חנה  – מעלה אדומיםבעיריית

 ענת יוסף

על עבודה של שנים בהובלת תהליכים עירוניים  ותהיוצא ותלמתאמכולנו מודים 

 .בפעילות הרשת ומאחלים הצלחה לנכנסים לתפקידמשמעותית ובהשתתפות 

 
 

 
  

 

 

 

 


