ינואר 0211

הידוק הקשר עם משרד הבריאות
מפגש בין ראשי רשויות לסגן שר הבריאות ,בשיתוף רשת ערים בריאות ,התקיים
ב"פינה הירוקה" ב  02לינואר .את המפגש יזם מרכז השלטון המקומי ובהכנתו
השתתפו נציגי רשת ערים בריאות .במפגש הועלו על הפרק נושאי הנגישות
לשירותי הבריאות בפריפריה ,שירותי בריאות התלמיד ,יישום השירות לבריאות
השן ,בעיית השבת מים לגינון ועוד .ראשי הרשויות יחד עם מנהלי מרכז השלטון
המקומי ,בתמיכת רשת ערים בריאות ,דרשו להחזיר את האחריות לשירותי
בריאות התלמיד למשרד הבריאות .עלה גם נושא שיתוף הפעולה בין משרד
הבריאות ,לשכות הבריאות ורשת ערים בריאות ,בתיאום מלא עם מרכז השלטון
המקומי .כמו כן עלתה סוגיית ההשתתפות של משרד הבריאות במימון תפקיד
מתאם הבריאות העירוני.
בסופה של הפגישה סוכם להקים צוות משותף למרכז השלטון המקומי ,משרד
הבריאות ורשת ערים בריאות בישראל ,לבניית נהלי עבודה משותפים בין לשכות
הבריאות לבין הרשויות המקומיות.
צוות מצומצם של נציגי משרד הבריאות ,מרכז השלטון המקומי ורשת ערים
בריאות הכין טיוטת מסמך הבנות ופועל עתה להכין טיוטה של מתכונת עבודה
משותפת.

בריאות התלמיד
בהמשך לפגישה שהתקיימה במרכז השלטון המקומי בראשותו של מר שלמה
בוחבוט ,יו"ר המרכז ובהשתתפות ראשי המרכז לשלטון מקומי ,נציגי משרד
הבריאות ,נציגי הרשת ונציג איגוד רופאי הילדים ,גובשה קבוצת משימה משותפת
על מנת להכין הצעה מוסכמת של מתכונת פעולה לקידום בריאות התלמיד ,תוך
מתן שירות של אחיות וצוותים מקצועיים נוספים .בכוונתנו להיפגש בקרוב על מנת
להגיש למשרדי הבריאות והחינוך ,בהקדם ,הצעה מוסכמת.

סדנא 0212
הסדנא התקיימה השנה בסוף נובמבר בבית הארחה מעלה החמישה והוקדשה
למספר נושאים  :שיפור יכולות התקשורת של המתאם העירוני ,העשרה בתחומי
קידום בריאות ,הכרה עם שותפים פוטנציאליים וגיבוש הצוות.
במסגרת שיפור היכולות ניתנה הרצאה של עו"ד אופיר צומן ,מומחה לאמנות
הפרזנטציה ,אשר הנחיל למשתתפים שיטות להצגת נושא .בהמשך הובילה חנה
בית הלחמי סדנא להעשרת תפיסת תפקיד המתאם ,בה נעשה מיפוי התפקיד,

הבנה אסטרטגית של התפקיד,
יכולות גיוס והנעה של
המתאמים ומתן ארגז כלים
אפקטיבי לעבודת המתאם.
לאחר מכן נפגשו המשתתפים
עם נציג תכנית חוסן אזרחי,
אשר הציג את פעילות הארגון
ואפשרויות שיתוף הפעולה עם
חברי הרשת ברשויות השונות.
הפתעת הסדנא הייתה ביקור
של ד"ר אגיס צורוס ,מנהל תכנית ערים בריאות בסניף האירופי של ארגון הבריאות
העולמי ,אשר במסגרת ביקורו בישראל הגיע במיוחד כדי להיפגש עם המתאמים,
להשמיע על הנעשה בערים בריאות באירופה ולשמוע מחברי הרשת על פעילותם
בארץ.
למחרת נפגשנו עם אנשי צ.א.ל.ה ,ד"ר אברהם חולי ורמי סטביצקי ,אשר הציגו
את הארגון ועם גב' דורית אדלר ,מנהלת מחלקת תזונה ודיאטה בביה"ח הדסה,
אשר הרצתה על מגפת ההשמנה – מחלה חברתית .בעקבות הרצאה זו התקבלה
החלטה להקים צוות משימה להכנת תו תקן תזונתי לרשות המקומית.
סיכום מפורט של הסדנא  +מצגות ניתן למצוא באתר הרשת.

אסיפה כללית של הרשת
האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות התקיימה ביום השני של הסדנא.
האסיפה אישרה את דו"ח הפעילות והביצוע התקציבי לשנת  0202וכן את תכנית
העבודה לשנת  .0200כמו כן אישרו מספר שינויים בתקנון הרשת.
נבחר ועד מתאם חדש וועדת ביקורת.

הרחבת הרשת
הצטרפו אל הרשת – גבעת שמואל ,קופת חולים לאומית
חידשה פעילותה – קרית שמונה
מתעניינות – מועצה אזורית שער הנגב ,כפר קרע ,אופקים

נא סמנו ביומנכם את מועדי הפעילויות של הרשת:
 – 32.3.11יום למידה
 – 13.6.11כנס שנתי
 – 19.9.11מפגש בעיר מארחת
 - 7-8.10.11סדנא ואסיפה כללית

עדכונים
 ישיבות ועד רשת ערים בריאות יתקיימו במרכז השלטון המקומי
בהמשך לחיזוק שיתוף הפעולה בין הרשת לבין מרכז השלטון המקומי
ופעילותה ,בשנה האחרונה ,של עו"ד רות דיין כמתאמת בין המרכז לרשת
הוחלט שישיבות רשת ערים בריאות יתקיימו באופן קבוע במשרדי מרכז
השלטון המקומי ,בתל אביב .מהלך זה יאפשר הגעה בתחבורה ציבורית.

