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  פרויקט המתאמים הממומנים יצא לדרך 
 

שלב ב. י משרות של מתאם בריאות עירוניחצא 01 משרד הבריאות מממן השנה

לפיו לחתום על הסכם  נתבקשו ראשי הרשויותפרויקט ראשון במימוש הה

ם ימון נתבקש כל מתאל מנת לזכות במע. מתחייבים לעמוד בכל דרישות הסף

וכן להמציא ( על פי קווים מנחים שקיבל)עירוני להמציא תוכנית פעולה שנתית 

אישור של מחלקת משאבי אנוש ברשות לגבי היקף משרתו בתפקיד מתאם 

ח תלת חודשי המפרט את ניטור "המשך המימון מותנה בהגשת דו .הבריאות

במהלך מחצית השנה הראשונה . הפעילויות שתוכננו ואת מידת העמידה ביעדים

, מעלה אדומים, מועצה אזורית אשכול ,לפרויקט עמדו במשימות אום אל פחם

, מצפה רמון, בתהליך הצטרפות להסדר ירוחם. מעלות תרשיחא וקריית גת

  .ובאר שבע מודיעין עילית, כפר קרע, רמלה

 

 רכז מקצועי לרשת    

 

אישר משרד הבריאות את מימונו של רכז , והעמקתהשת לאור הרחבת פעילות הר

 01פנו  ,לצורך גיוס רכז ,למכרז שפורסם. במשרה מלאה, מקצועי לרשת

על ידי נציגי הרשת  וראשר נבח, שלשת המועמדים הטובים ביותר. דיםמועמ

. על מנת לבחור את המתאים ביותריוזמנו בקרוב לראיון נוסף , ומשרד הבריאות

 ייצוג הרשתב, יםהבריאות העירוני יממתא לשליווי ותמיכה מקצועית בהרכז יעסוק 

, ברים חדשים לרשתח גיוסב, יות בתחומי קידום בריאות וקיימותלאומבתוכניות 

 תאוםב וכן עדכון שוטף ותחזוקת אתר האינטרנטב, גיוס מקורות מימון חדשיםב

 .הרשת לבין ארגונים ומוסדות ביןוגישור 

 

 הנהלה מצומצמת לרשת 

 
הנהלה סוכם להקים מרכיביה  שפר את התאום ביןכדי לקדם את עבודת הרשת ו

: בהנהלה המצומצמת יכהנו. מצומצמת אשר תוכל להתכנס בתכיפות רבה יותר

 .ותחיה קרבטרי ד רות דיין"עו, ייןנשטרותי וי ,גבי בר זכאי, ר מילכה דונחין"ד

 

 

 המודל החיפאי ": עיר פעילה ובריאה"לכנס  הזמינהחיפה  

 
ולנוכח החלטה משותפת של משרדי " עיר בריאה"במסגרת המחויבות של חיפה כ

צוות  פעל, לפעול למען קידום אורח חיים פעיל ובריא, ךהספורט והחינו, הבריאות

נציגי מוסדות אקדמיים וארגונים , המשרדים הרלבנטיים, משותף לעיריית חיפה



תשתית לבניית תוכנית אשר תענה לצרכים ותנצל את הנכסים  נתבעיר להכ

  .הקיימים בעיר

הוצגו  ,בטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 00...0 שנערך בבכנס 

פרופיל הבריאות העירוני וכן נסקרו פעולות עירוניות לקידום אורח חיים  ממצאי

נוצרו שותפויות חדשות  ,שהתקיימו בקבוצות ,במסגרת הדיונים. פעיל ובריא

 .ה התשתית העירונית ליישומה של התוכניתבוהורח

 

 מפגש מתאמי בריאות דרומיים 

 

 ,ריאה על פי ריכוז גיאוגרפיבהתאם להחלטה לקיים פורומים של מתאמי עיר ב

מזל אירחה  ,1..0ב , במפגש הראשון. שני מפגשים בדרום עד כההתקיימו 

ירוחם , את המתאמות מאשדוד, מנהלת יחידת הבריאות בקריית גת ,שניר

 .אשכול האזוריתוהמועצה 

ניסיון שצברו בפעילויות שיתפו זו את זו בבמפגש תיארו המתאמות את עבודתן ו

של תכנית  מרכזייםהמרכיבים ה ליבוןהוקדש המפגש ל, בנוסף .שונות ומגוונות

וניתנה הנחייה בבניית  0100אשר כל רשות  מגישה לרשת לשנת  שנתית עבודה

 .התכנית על פי הצרכים של כל רשות

למפגש זה . בקיבוץ באריבביתה , 2..0ב , ירחה ענת תבורישני אהמפגש האת 

. הצטרפו גם רכזת התוכנית הלאומית בקרית גת ומקדמת הבריאות בעיר שדרות

 .המתאמות דיווחו על עשייתן בחודשים האחרונים והחליפו מידע ביניהן

 .למפגש בן מספר שעות, הוחלט להמשיך ולהיפגש בכל רבעון

 

 אדומיםמעלה  –בעיר מארחת מפגש  

 . ..1.ה את חברי הרשת ב רחיאדומים א עיריית מעלה

לפעילות העירייה בתחומי קידום בריאות רשת השפו  חברי נחבמסגרת הביקור 

שילוב בעלי מוגבלות , "(מעלה אדומיםעיריית  –מעסיק מקדם בריאות )"העובד 

  .םעירוניים לילדים בעלי צרכים מיוחדיהשירותים הו נפשית בקהילה

את סיפורה האישי תיארה אשר  ,לירית שפיר שמש' גבאורחת במפגש היתה 

בהעלאת מודעות לשילובם של ואת עיסוקה היום מלידה  ראיה ושמיעה יתלקויכ

                                                                   .לקויי ראיה ושמיעה בחברה

 .בלווי דובר העירייה את המפגש סיימנו בסיור בעיר

 

של למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות  משותףקורס   

 משרד הבריאות

בנושא תכנון , מפגשים 6 -שעות ב 10 יולי התקיים קורס בהיקף של-במהלך יוני

בקורס השתתפו מתאמי בריאות עירוניים ומקדמי בריאות של משרד . אסטרטגי

כיצד בונים תוכניות עבודה שנתיות , נו מושגי יסוד בתכנוןביחד למד. הבריאות



' גב ניהלה את הקורס. נית ועל יצירת שותפויותעל תרבות ארגו, ורב שנתיות

כולנו  .תרגילים יצירתיים ודיונים מרתקים, שיחותאמצעות ב, מרוןישלומית ש

 ".טעם של עוד"נותרנו עם 

 

 ועדה לאישור פרויקטים 
 

הגשת הבקשות למימון פרויקטים מתכונת הועד המתאם עדכן לאחרונה את 

רותי : חברים, ר הועדה שלומית ניר טור"יו .ובחר ועדה חדשה לאישור פרויקטים

 .ר חיים נחמה"ד, סוזן לימון, לילך מלוויל, ויינשטיין

לאחר . ן על ידי הועדהסוכם כי המתאמים יונחו להגיש הצעה מקדמית אשר תבח

אישור ההצעה  המקדמית ימונה מלווה למגישי ההצעה כדי לעזור בגיבוש הצעה 

 .על פי הקריטריונים שנקבעו ,מלאה

 

 

 

 

 

 

 הרחבת הרשת 
 

 
יוזמה משותפת עם המרכז היהודי ערבי ) –עכו  – הצטרפה אל הרשת

 (באוניברסיטת חיפה
 

 בקה אל גרביה, זיכרון יעקב, קיבוץ שריד – מתעניינים בהצטרפות לרשת
  

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 רשתהשנתית של הסדנא ה

 .בבית הארחה מעלה החמישהלאוקטובר  21-21 תתקיים השנה ב 

 .בקרוב תפורסם תוכנית מפורטת

. 


